Evropský týden

mobility v Uherském Hradišti 2011

16. - 22. 9.
2 0 1 1
Uherské
Hradiště
16. září
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ - KOLO SNŮ Cílem soutěže je představit
ostatním jak si autoři představují jízdní kolo svých snů a tím
upozornit na environmentálně šetrnou alternativu dopravy.
Obrázek nebo prostorové dílo může být zhotoven jakoukoliv
výtvarnou technikou … vlastní tvořivosti se meze nekladou!
Vyhlášení výsledků a předání věcných cen vítězům
proběhne v rámci Evropského dne bez aut 22.9. na
Masarykově náměstí v Uh. Hradišti.

17. září
ZÁVOD MTB CROSS COUNTRY - start v ulici 28. října od 9 hodin.
.

19. září

TEMATICKÁ BESEDA - večerní beseda v Přírodovědném
centru TRNKA od 18 hodin. Beseda proběhne v nových
prostorách PC TRNKA v ZŠ Za Alejí (zadní vchod).

21. září
KULATÝ STŮL - na téma Uherským Hradištěm pěšky a MHD,
Komorní sál Reduty od 17 hodin. Diskuse s veřejností v rámci
projektu Uherské Hradiště - město pro Ma21.

22. září
IN-LINE JÍZDA HEPA BladeNights, parkoviště u zimního
stadionu v Uherském Hradišti ve 20:30.

19. - 23. září
ALTERNATIVY V DOPRAVĚ - VÝSTAVA S VÝUKOVÝM
PROGRAMEM Dalo by se skoro říct, že „mobilita“ člověka je
jednou ze základních podmínek jeho úspěšného a šťastného
života. Který způsob dopravy ale zvolit?
Výstava a doprovodný program je zaměřen na různé druhy
a možnosti dopravy, které může člověk ke svému přesunu
využívat, a jejich skryté stránky. Výstavu s programem je
možné shlédnout v prostorách Přírodovědného centra
TRNKA od 8 do 16 hod. Více na www.trnka.xf.cz

22. září DEN BEZ AUT
Masarykovo náměstí a Nádražní ulice
9:00 - 16:00 infostany organizací
9:00 - 16:00 výstava Alternativy v dopravě
9:00 - 16:00 výstava výtvarné soutěže Kolo snů
9:00 - 12:00 ukázka vozidla Městské policie +
informace
9:00 - 12:00 preventivní informační skupina Policie ČR
9:00 - 12:00 Malovásek výtvarné dílničky, Městská kina
9:00 - 12:00 ukázka první pomoci, SŠPHZ UH
12:00 - 14:00 měření krevního tlaku, SŠPHZ UH
9:00 - 12:00 zábavná aktivní stanoviště pro veřejnost Rosnička
9:00 - 12:00 „dopravní výchova“ pro ZŠ a MŠ
9:00 - 12:00 soutěž týmů II. st. ZŠ Na kole kolem dokola
15:00 - vyhlášení oceněných výtvarné soutěže Kolo snů
14:00 - 15:00 ukázka muzikoterapie Diakonie
14:00 - 16:00 ukázka hasičského auta a vozidla
zdravotnické záchranné služby
15:10 - 16:00 ukázka vyprošťování z havarovaného
vozidla
14:00 - 15:30 předvádění oborů SUPŠ UH - studenti
předvádí tvorbu výtvarných děl různými
technikami
16:00 - představení Hoffmannova divadla Kašpárek
a Kalupinka aneb …

Akce je součástí aktivit Projektu Central MeetBike (3CE343P2)
Tento projekt je realizován prostřednictvím operačního programu
Central Europe, který je spolufinancován ERDF.

