
Vidět a být viděn na dopravním 
hřišti Riviéra a 8. Den CIVITAS

17. 9., 9:00–17:00
Areál dop. výchovy a vzdělávání, Bauerova 7

Městská policie Brno, BESIP JMK, 

Statutární město Brno a DPMB a. s.

Rodiče, přijďte si  společně se svými dětmi do simulovaného 
nočního prostředí vyzkoušet, jak reflexní prvky zvyšují viditelnost 
v dopravě.  Děti si navíc pod dohledem strážníků ověří, zda se 
umějí pohybovat dle pravidel silničního provozu – vzorní cyklisté 
budou odměněni. Společně zde  oslavíme  i 8. Den CIVITAS 
– představíme vám cyklobus a mobilní aplikace informující 
o volných parkovacích místech. Dospělí si mohou rovněž 
vyzkoušet speciální alkobrýle ve šlapacích autech a přesvědčit 
se, jak alkohol negativně ovlivňuje vnímání a zpomaluje naše 
reakce. Kola a přilby s sebou. 

www.dopravnihristebrno.cz • www.civitas.brno.cz

8. Den CIVITAS
16. 9., 10:00–16:00
Česká „pod hodinami“

Statutární město Brno a DPMB, a. s. 

Zastavte se u Informačního stánku DPMB na rohu ulic Česká 
a Joštova oslavit 8. Den CIVITAS a dozvíte se o opatřeních 
realizovaných v rámci projektu 2MOVE2 – seznámíte se 
s cyklobusem, mobilní aplikací navádějící na volná parkovací 
místa a dalšími opatřeními usnadňujícími pohyb po městě. Pro 
zpestření bude na místě pro návštěvníky k dispozici fotokoutek.  
Úsměv s sebou:-).

www.civitas.brno.cz

Zvonek
16. 9. a 17. 9. 
PÁ 14:00–18:00, SO 10:00–18:00
Cyklostezka u Anthroposu

Městská policie Brno 

Nepatří mezi povinnou výbavu kola, přesto je nezbytným 
doplňkem a důležitou součástí z hlediska bezpečnosti. Zvonek 
může na frekventovaných cyklostezkách pomoci cyklistům 
předejít úrazům a nehodám. Společně s radami budou 
cyklistům nabízeny informační materiály, zvonek na kolo 
a reflexní doplňky ke zvýšení 
viditelnosti v dopravě.

www.mpb.cz

Z místa na místo
16. 9., 15:00–18:00
Sportovní areál pod Palackého vrchem, Technická 14

Centrum sportovních aktivit VUT v Brně

Umíš využít k pohybu vlastní pohon? Sportovní aktivity pro děti 
s důrazem na bezpečnost a využívání reflexních prvků v duchu 
zábavného pětiboje – běhání, skákání, házení, driblování 
a přeskakování. Všechny děti obdrží diplomy se svými výkony.

www.cesa.vutbr.cz

Za historií i současností parku Špilberk 
17. 9., 10:00
Sraz u vstupu do parku z Údolní ul.

Veřejná zeleň města Brna, p. o. 

Věděli jste, že brněnská dominanta – hrad Špilberk – je společně 
s přilehlým parkem vyhlášen za národní kulturní památku? Na 
komentovanou procházku tohoto významného parku se s vámi 
vydá hlavní projektantka parku Ing. Eva Damcová. Zájemci si 
budou moci na závěr vyplnit kvíz vztahující se k dané tematice. 
Jako odměna jsou připraveny praktické doplňky z reflexního 
materiálu.

www.vzmb.cz

6. Brněnské RekordOvál
17. 9., 10:30–15:00
Velodrom TJ  Favorit Brno, Křížkovského 22

Regionální centrum Sport pro všechny Brno-město, 

z. s. a TJ SLOVAN Černá Pole Brno, z. s.

Závody historických kol, koloběžek na 5 a 10 km dlouhé trati, 
představení drezín, vysokých kol, minikol a kuriózních kol 
včetně možnosti jejich vyzkoušení.  Pro děti je připravena jízda 
zručnosti a závody na ovále. S  sebou vlastní kola, odrážedla, 
koloběžky a helmu! Vaše samohyby Vám opatříme reflexními 
doplňky za účelem zvýšení viditelnosti v dopravě.

www.rcbrnomesto.cz • www. tjslovancp.cz

Oblékáme hada Edu – do školy
šetrně a bezpečně

19. 9.
Brněnské ZŠ

Centrum dopravního výzkumu, v.v. i. 

Podzimní kolo celoevropské dopravní hry Traffic Snake Game 
(v ČR pod názvem Oblékáme hada Edu), která zábavnou 
formou podporuje ekologicky šetrné způsoby cestování dětí do 
školy, začíná v rámci Evropského týdne mobility na brněnských 
základních školách Tuháčkova a Bosonožské náměstí. Rodiče, 
vezměte i vy děti do školy např. veřejnou dopravou, pěšky 
nebo svezte autem i spolužáka vašich dětí. Informujte učitele 
a společně registrujte vaši školu do této hry. Děti obdrží za účast 
ve hře drobné odměny.
www.cdv.cz
www.trafficsnakegame.eu/czechrepublic

Bezpečně na hřišti i na silnici
19. 9.–22. 9., 8:30–10:00, 10:00–11:30
Cacovická 6, Brno-Husovice 

a dopravní hřiště Horácké nám. 13

Centrum AMAVET – JUNIOR Brno

Výukový program pro děti 1. st. ZŠ zaměřený na prevenci 
dopravní nehodovosti cyklistů a chodců včetně informování 
o zvýšení viditelnosti v dopravě pomocí reflexních prvků. Děti si 
rovněž procvičí základy poskytování první pomoci.

www.amavet.org

Rezervace nutná:
info@amavet.org, tel.: 541 210 160 

Z kolony ven – Podzimní cyklojízda
17. 9., 15:00
Moravské náměstí – park

Středisko ekolog. výchovy Hlídka a Brno na kole, z. s.

Stovky lidí na kolech a koloběžkách si řeknou o vytváření 
bezpečného prostoru pro cyklodopravu v Brně. Vydejte se na 
společnou cyklojízdu městem, užijte si komfort a bezpečnost 
společné jízdy a podpořte rozvoj cyklodopravy.

www.jezdimprobrno.cz

Jízda Brnem na kolečkových 
bruslích a koloběžkách

17. 9., 17:00
Brno-Slatina, sraz před Autopalace Brno, Řípská  22

Black Ice, sportovní klub, z. s. 

Jízda městem na kolečkových bruslích a koloběžkách směr 
Černovická terasa  a zpět za doprovodu Městské policie Brno 
a hudby rádia Free a  Krokodýl. Ochranná přilba povinná.

www.brno-inline.cz
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Změny v programu vyhrazeny.

Doprava ze všech směrů aneb  
hravé odpoledne pro děti i dospělé

20. 9., 15:00–18:00
Areál dop. výchovy a vzdělávání, Bauerova 7

KORDIS JMK, a. s., Městská policie Brno

V areálu dopravního hřiště jsou pro všechny zájemce 
připraveny k vyzkoušení kola, elektrokola, koloběžky a další 
zajímavá vozítka. Seznámíte se s carsharingem  –  systémem 
sdílení automobilů a elektromobilů, dopravou v rámci 
Integrovaného systému JMK apod. Na akci se kromě společnosti 
KORDIS a MP Brno podílí: Autonapůl, EMUJ, Cyklospeciality, 
NaKolobce, Národní rada zdravotně postižených, Rentbike 
a další organizace. Přilbu na kolo všichni s sebou!

www.idsjmk.cz • www.dopravnihristebrno.cz

Kola versus auta – promítání filmu a diskuse
20. 9., 19:00
Kavárna Praha v Brně, Husova 18

Středisko ekolog. výchovy Hlídka a Brno na kole, z. s.

Komu patří ulice, jak se to má s lidskou vzájemností v dopravě, 
kdy se začnou obyvatelé měst dožadovat změny, kdo všechno 
trpí kolonami a mají lidé právo na bezpečný pohyb městem 
na kole? Přijďte se podívat na film tato témata pokrývající 
a následně se bavit o tom, jak to vlastně je.

www.jezdimprobrno.cz

Královna koloběžka
21. 9., 14:00–17:00
Tuháčkova 39, Brno-Komárov

Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova,

příspěvková organizace, pobočka Sluníčko

Závod na koloběžkách pro děti všech věkových kategorií. 
Součástí akce je výtvarná soutěž na téma Silnice jako plátno. 
Pro účast v závodu musí mít děti vlastní koloběžku.

www.helceletka.cz

Rezervace nutná:
slunicko@helceletka.cz, tel.: 775 739 803

Večerní Nordic Walking Tour
21. 9., 19:00
Sraz před Mahenovým divadlem 

chodec.com

Pěší chůze je ideálním „dopravním prostředkem“ pro pohyb 
městem. Vydejte se se zkušenými lektory na večerní kurz 
Nordic Walkingu pro posílení a protažení celého těla. Půjdeme 
přes park Koliště k Janáčkovu divadlu, odkud se vydáme do 
Lužáneckého parku. Každý účastník kurzu získá reflexní pásku 
– důležitý prvek pro zvýšení viditelnosti chodců v dopravě. Kurz 
je vhodný pro všechny věkové skupiny, hole vám zapůjčíme. 

www.chodec.com
Rezervace nutná – tel.: 777 646 435

Den bez aut – Vidíš mě? Vidím tě!
22. 9., 8:00–16:00
Kotlářská 4

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4

Motivace žáků k využívání ekologické dopravy do školy. Žáci, 
kteří přijdou do školy pěšky nebo přijedou MHD, obdrží drobnost 
z reflexního materiálu. Výstava výtvarných prací žáků v okolí školy 
na téma Bezpečnost v dopravě.

www.kotlarska.cz

Výstava fotografií na téma MHD
Město hrdé na dopravu

21. 9., 16:00
Urban centrum, Mečová 5 – Stará radnice

Statutární město Brno

Vyhlášení vítězů a výstava fotografií soutěže na téma MHD v rámci 
projektu CIVITAS 2MOVE2. Fotografie zasílejte do 9. září na e-mail: 
tenkova.klara@brno.cz ve formátu jpg do velikosti max. 2 MB.

www.civitas.brno.cz

Komentovaná prohlídka Centrálního 
dispečinku IDS JMK

21.–22. 9., 15:00
Nové Sady 30 – sraz před budovou

KORDIS JMK, a. s.

Příležitost prohlédnout si zázemí centrálního dispečinku a dozvědět 
se řadu zajímavých informací o provozu Integrovaného dopravního 
systému JMK.

www.idsjmk.cz

Rezervace nutná:
prostřednictvím webu www.idsjmk.cz 

Snídaně a káva pro lidi na kolech
v rámci Dne bez aut

22. 9., 7:00–12:00
Moravské nám. – prostor před Místodržitelským palácem

Středisko ekolog. výchovy Hlídka a Brno na kole, z. s.

22. září je Mezinárodním dnem bez aut. Nechte auto doma  a vydejte 
se do práce nebo do školy na kole či koloběžce a  stavte se na 
snídani (i velmi pozdní) a kávu. Nakrmíme každého, kdo přijede 
na kole či koloběžce, a jako bonus všechny odměníme reflexním 
páskem a obalem na sedlo!

www.jezdimprobrno.cz

Bezpečně nejen na cyklostezce
22. 9.,14:00–16:00
Cyklostezka v Brně-Komárově, „U lodi“

Policie České republiky, KŘ JMK

Preventivní akce zaměřená na informování veřejnosti k používání 
reflexních prvků a ochranných pomůcek při jízdě na kole 
a kolečkových bruslích. Všichni cyklisté, bruslaři a chodci obdrží 
reflexní pásku nebo jiný doplněk ke zvýšení viditelnosti v dopravě.
www.policie.cz

Dopravní pubkvíz
22. 9.,19:00
Kavárna Praha v Brně, Husova 18

Středisko ekolog. výchovy Hlídka a Brno na kole, z. s.

Dejte se dohromady se svými přáteli, utvořte tým a prověřte své 
znalosti o dopravě ve městě Brně! Připraveno je 51 otázek z 10 
tematických oblastí. Odměna jistá! 

www.jezdimprobrno.cz
Rezervace nutná: jezdimprobrno@gmail.com

Na mateřské VIDITELNĚ v kondici
20. 9., 10:00
Park Lužánky – sraz před střediskem volného času

Strollering® – mateřská v pohybu

Maminky, využijte čas určený k procházkám s kočárkem aktivně. 
Vyzkoušejte ukázkovou hodinu sportovní chůze a cvičení  za 
přítomnosti dětí v kočárku. Pro zvýšení viditelnosti vašich dětí 
obdržíte doplňky z reflexního materiálu k označení kočárků, 
abyste byly v dopravě k nepřehlédnutí.

www.strollering.cz

Rezervace nutná:
dominika.vesela@gmail.com

Perspektivy elektrického 
pohonu v letectví

19. 9., 15:00–18:00
Letecký ústav Fakulty strojního inženýrství, 

Technická 2, Brno – Královo Pole

Ústav výkonové elektrotechniky 

a elektroniky FEKT VUT v Brně

Vývoj elektroletadel je v dnešní době stále ještě v začátcích, 
ale v některých odvětvích letectví mají zajímavou budoucnost. 
Přijďte se o tom přesvědčit na Vysoké učení technické v Brně. 
Komentovaná prohlídka letounu VUT 051 RAY s představením 
jednotlivých systémů (řízení letu, elektrický pohon, bateriový 
systém, pozemní rychlonabíječ...) je určena všem zájemcům 
z řad široké veřejnosti.

www.uvee.feec.vutbr.cz


