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STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

16.–22. ZÁŘÍ 2019

Opava v pohybu – 14. 9. sobota, 12.00 – 18.00
Přijďte si vyzkoušet do Městských sadů ne příliš typické druhy pohybů a sportů. Těšit se můžete na stanoviště s lukostřelbou,
vzduchové i laserové pistole, lodičky, jízdu na invalidním vozíku, chůzi s opileckými brýlemi, hasičský sport a mnoho dalšího.

Charitativní běh na 2 km – 14. 9. sobota, 15 hodin
Účastnit se mohou všichni, kdo si mají chuť zaběhat a současně podpořit dobrou věc. Za každého účastníka na startu totiž
přispěje statutární město Opava 20 Kč na mobilní hospicovou péči Pokojný přístav. Registrace od 14.00 hodin na stánku
Statutárního města Opavy! V případě nepříznivého počasí (trvalý déšť) se akce ruší.

Sbírka kol pro Afriku – 16. 9. pondělí, 9.00 – 11.30 a 14.00 – 17.00
Darujte kolo, helmu, reflexní vestu či cyklonářadí na pomoc dětem v Africe. Učinit tak můžete v uvedených časech u bočního
vstupu do bývalých Dukelských kasáren (vstup z ulice Vančurova).

Na úřad bez auta! – 17. 9. úterý, celý den
Zaměstnanci Magistrátu města Opavy podpoří Den bez aut a dopraví se do práce pěšky, na kole, koloběžce, in-line bruslích
nebo využijí MHD.

Přednáška „Bezpečně pěšky i na kole“ – 19. 9. čtvrtek, 15.00 – 16.00
Přednáška určena široké veřejnosti, na níž se občané dozvědí, jak se chovat na pozemní komunikaci jako cyklista
a chodec, která místa jsou nejrizikovější, a jak předcházet tomu, aby nedocházelo ke zbytečným zraněním. Každý účastník
přednášky si odnese malou pozornost. Přednáška proběhne v přízemí budovy Hlásky.

Den bez aut – s malým techničákem MHD ZDARMA! – 23. 9. pondělí
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 celý den ve spolupráci
s Městským dopravním podnikem Opava, a.s.

Jděte s námi!
Akce jsou zdarma. Více informací v měsíčníku Hláska, na www.opava-city.cz, facebooku
nebo v Městském informačním centru Opava. Změna programu vyhrazena.

