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TÝDEN
MOBILITY
11. 9.
sobota

12. 9.
neděle

16. 9.
čtvrtek

17. 9.
pátek

18. 9.
sobota

Statutární město Opava

Bezpečně a zdravě
udržitelnou dopravou!

BLADE NIGHTS OPAVA

19.00, ulice U Fortny - vstup do OC Breda & Weinstein
Oblíbená noční vyjížďka bruslařů je opět zde! Akci pořádají Sportovní kurzy.cz. Více informací na www.sportovnikurzy.cz

FINÁLE ČESKÉHO INLINE POHÁRU / ZÁVOD O POHÁR PRIMÁTORA MĚSTA OPAVY
Městské sady, Žižkova ulice
Akci pořádá LUIGINO.cz. Více informací na www.luigino.cz

SBÍRKA KOL PRO AFRIKU
9.00 – 17.00, garáže Krnovská 75C, vjezd z Vančurovy ulice u komína (za branou doprava nahoru)
Darujte kolo, helmu, reﬂexní vestu či cyklistické nářadí na pomoc dětem v Africe!

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 ČISTÉ DOPRAVY A EKO-ZÁVOD
9.00 – 11.30, Dolní náměstí v Opavě, 13.00 – 19.00 vlakové nádraží Hradec nad Moravicí
Zábava a informace pro dospělé i pro děti. Dopravně preventivní aktivity policie, ukázky první pomoci, elektromobily, parciální
trolejbus Škoda 32Tr SOR, 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
Akce se koná ve spolupráci s MAS Opavsko. V případě deště se akce s výjimkou závodu ruší.

18. a 19. 9. PROHLÍDKA STAVĚDLA ŽST OPAVA-VÝCHOD
sobota a neděle

19. 9.
neděle

19. 9.
neděle

19. 9.
neděle

21. 9.
úterý

22. 9.
středa

sobota 8.00 – 12.00 a 21.00 – 23.00, neděle 8.00 – 12.00, ulice Janská 3 – sraz před budovou Správy železnic
Navštivte místo, odkud se řídí provoz vlaků na celém nádraží! Exkurze probíhá za plného provozu - vstup možný pouze
s časovou vstupenkou! Vstupenky lze vyzvednout v Městském informačním centru od 1.9. Akce se koná pod záštitou Správy
železnic, s. o., OŘ Ostrava.

PĚŠÍ CHŮZE S MALÝMI DĚTMI S RADOSTÍ A ZÁJMEM
9.00 – 11.00, sraz v 9.00 na parkovišti pod ZŠ Raduň, trasa povede zámeckým parkem a lesem
Podpořme návyk chůze u malých dětí! Pomůže nám s tím příroda, ve které se stále něco děje, a průvodci z lesní školky V Koruně
stromu. Akce pro rodiny s dětmi od 2 do 5 let. Registrace a bližší informace na vkorunestromu@seznam.cz

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY EXPOZICE MODELOVÉHO KOLEJIŠTĚ
11.00, 13.00 a 15.00, Opava - ulice Wolkerova 1359/11a
Železniční modeláři ze Lhoty vás provedou historií železnice, tvorbou a fungováním jednoho z největších modelových kolejišť
v ČR. Vstupné dobrovolné.

DOPRAVNÍ VÝCHOVA NA HŘIŠTI
13.00 - 17.00, dopravní hřiště v Opavě-Malých Hošticích
Přijďte si s dětmi vyzkoušet, jak dobře znáte pravidla silničního provozu. Připraveny jsou zábavné BESIP aktivity pro malé i velké.
V případě deště se akce ruší.

PŘEDNÁŠKA „BEZPEČNĚ V DOPRAVĚ“
14.00 – 16.00, Obecní dům – Schösslerův salonek
Přednáška pro seniory i všechny ostatní o tom, jak se chovat v dopravním provozu, aby nedocházelo ke zbytečným
zraněním. Každý účastník akce si odnese malý dárek.

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.

24.–25. 9. MTBCROSS PODZIM 2021
pátek a sobota

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

Více informací na www.opava-city.cz nebo www.facebook.com/mestoopava. Změna programu vyhrazena.
Na akcích je nutné dodržovat všechna aktuální vládní nařízení!
Na akcích budou pořizovány fotograﬁe a videozáznam, které budou sloužit k propagačním účelům (kontakt: gdpr@opava-city.cz).

Lesní školka V Koruně stromu Raduň

