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EVROPSKÝTÝDENMOBILITY 
STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA / 16.–22. ZÁŘÍ 2016

sobota

10. 9.
od 20.00

Blade Night Opava s OC Breda & Weinstein
Noční jízda městem na kolečkových bruslích a koloběžkách. Téma vyjížďky: závodní - nejoriginálněji oděný 
sportovec bude oceněn. Mapka trasy a podrobné pokyny  
na www.sportovnikurzy.cz. Sraz v 19.00
Místo: ulice u Fortny

neděle

11. 9.
od 11.00

Finále Moravské inline tour 2016
Závody pro děti i dospělé. Více informací na www.luigino.cz
Místo: Městské sady

sobota 

17. 9.
od 9.00

Do Opavy na Fidorku, do Krnova na Kofolu
Cyklovýlet pro rodiny s dětmi. Trasa vede po cyklostezce č. 55, cestou stanoviště s úkoly pro děti a v cíli odmě-
na. Start průběžně od 9 do 16 hodin. Akce končí v 18 hodin.
Místo: Start u Městského koupaliště v Opavě nebo u Petrova rybníku v Krnově

středa 

21. 9.
od 9.00

Den na kolečkách v OC Breda & Weinstein
Závody pro žáky opavských škol na inline bruslích a koloběžkách.  
Propozice na www.luigino.cz
Místo: podzemní garáže v OC Breda & Weinstein

středa

21. 9.
celý den

Na úřad bez auta!
Zaměstnanci Magistrátu města Opavy, ale i radní podporují Den bez aut a dopraví  
se do práce a na jednání rady pěšky, na kole, koloběžce, vlakem nebo využijí MHD.
Místo: Magistrát města Opavy

čtvrtek

22. 9.
celý den

Den bez aut – s malým techničákem MHD ZDARMA!
Podpořte Den bez aut, nechte dnes 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.

sobota

24. 9.
od 14.00

Cyklojízda Opavou
Zapojte se do cyklojízdy Opavou se Slezským gymnáziem! Účastníci dostanou doporučenou trasu a mají za úkol 
nasbírat co nejvíce razítek na stanovištích. Akce je zcela zdarma a za každého účastníka přispěje město Opava 
adekvátní částku na charitní hospicovou péči „Pokojný přístav“. Odměnou za splnění všech stanovišť bude re-
flexní pásek pro zvýšení bezpečnosti. Absolvování trasy na vlastní odpovědnost. Akce končí v 18 hodin.
Místo: před fotbalovým stadionem v Městských sadech

Akce jsou zdarma, pokud v jejich propozicích není uvedeno jinak. Více informací v měsíčníku Hláska na www.opava-city.cz nebo v Městském 
informačním centru Opava. Změna programu vyhrazena.


