
Evropský týden mobility
a Evropský den bez aut
září 2016 a související akce

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ CYKLOSTEZEK (CYKLOGENEREL)

- pondělí 12. září od 16 hodin - v 10. patře MÚ Kopřivnice
 proběhne veřejné projednání návrhu na úpravu a doplnění

stezek a tras pro cyklisty v Kopřivnici a místních částech 

DOTAZNÍK ADAPTAČNÍ STRATEGIE NA ZMĚNU KLIMATU

- od pátku 16. - 22. září - anketa mezi občany města
která bude jednou z podkladů pro zpracování adaptační strategie města 
Kopřivnice. Anketa bude probíhat přímým dotazováním, anketními lístky 

zveřejněnými v kopřivnických médiích a na webových stránkách města

MINIZÁTOPEK

- čtvrtek 15. září od 9.00 hodin
- hřiště ZŠ Emila Zátopka, za deště v hale ZŠ E. Z.

 - štafetový běh pro děti z mateřských škol, 
soutěž 10 členných týmů z MŠ ve štafetovém běhu

FARMÁŘSKÝ TRH

- pátek 16. září od 9 do 16 hodin - centrum města
 - prodej ovoce, zeleniny, pečiva, masa, uzenin, 

mléčných výrobků, včelích produktů, bylinek, koření
a dalších produktů regionálních producentů. 

V doprovodném programu vystoupí lektor, který 
Vám osvojí správné techniky a metodiky Nordic Walkingu



BĚH DĚTÍ KOPŘIVNICÍ
LIDOVÝ BĚH

- sobota 17. září od 8 hodin
před ZŠ dr. Milady Horákové 

- všichni startují zdarma, losování startovních
čísel, všichni účastníci Běhu dětí Kopřivnicí

dostanou v cíli tričko a sladkou odměnu

ZÁTOPKOVA PĚTKA
ZÁTOPKOVA DESTÍKA

- pátek 16. září od 9 hodin
hřišti ZŠ Emila Zátopka, za deště hala ZŠ E. Z.

- soutěž týmů ze ZŠ ve štafetovém běhu

BĚH RODNÝM KRAJEM
EMILA ZÁTOPKA

- sobota 17. září dopoledne centrum města
- tradiční akce věnovaná odkazu slavného
atleta a nejlepšího olympionika 20. století

KOLOBĚŽKOVÉ ZÁVODY

- středa 21. září od 16 hodin, 
dopravní hřiště u MŠ Ignáce Šustaly

 soutěže se mohou zúčastnit menší děti 
se svými odrážedly a naopak větší děti

poměří své síly na koloběžkách

NA ÚŘAD BEZ AUTA

- středa 21. září akce organizátorsky spojena
 i s Moravskoslezským krajem a jinými městy Moravskoslezského kraje 

jako dalšími realizátory MA 21. Dobrovolná účast pracovníků 
MÚ Kopřivnice (přijít či přijet do práce jinak než automobilem)


