
EVROPSKÝ 
T DEN 
MOBILITY 
15. 9. 10:00 – 18 00 a 16. 9. 9 00 – 17 00, Horní námìstí 
Liga proti rakovinì Praha pøedstavuje téma prevence rakoviny z pøívìtivìjší stránky. Interaktivní výstava je urèena pro dospìlé i dìti. 
Každý zájemce si mùže nechat zmìøit nìkteré základní zdravotní ukazatele. Na místì bude pøítomen dermatolog, který prohlédne Vaše 
mateøská znaménka.

17. 9. v 17:00, malý sál kina Svìt 
Britsko-nìmecký dokument mapuje život dvou skupin dívek, které od sebe oddìluje moøe a rozdílné spoleèenské klima. Partnerem akce 
je obèanské sdružení Auto*Mat. Vstup volný.

18. 9. 13:00 – 17:00, Horní park 
Výstava a testovací jízdy elektrokol, bezpeènostní prohlídky jízdních kol, šlapací káry, trojkolky a kolobìžky, dopravní testy a kvízy pro 
menší i vìtší dìti, informaèní stánek o cykloturistice na Znojemsku, soutìž v tøídìní odpadkù, pøekážková dráha pro invalidní vozík,
chùze poslepu s bílou holí, jízda na dvojkole. 

Partneøi akce: Cyklo Klub Kuèera, Mìstská policie Znojmo, Oblastní charita Znojmo, HandicapZn, TyfloCentrum, Rotary klub

18. 9. 19:00, Centrum Vodárna 
Sami diváci budou na tøech upravených kolech zajiš�ovat prostøednictvím alternátoru z automobilu energii pro projektor. Promítání filmu 
zpøíjemní ochutnávka vín. Organizuje Cyklo Klub Kuèera ve spolupráci s s olomouckou komunitní zahradou Za()hrada. Vstup volný.

19. a 20. 9., Horní námìstí, Gránice 
Sportovnì – kulturní akce s bohatým doprovodným programem.

20. 9. 9:00 – 18:00 

21. 9. 10:00 – 11:30
Vycházka s REMO – Agency, s.r.o. po zajímavostech Znojma a blízkého okolí. Sraz u Turistického informaèního centra na ulici Obroková.

: : : PUTOVNÍ VÝSTAVA „KAŽDÝ SVÉHO ZDRAVÍ STRÙJCEM“

FILM KRÁSKA A BICYKL, 55 minut, následuje beseda s hostem

DEN BEZ AUT

WORKSHOP KINO NA VLASTNÍ POHON: KLUK NA KOLE

MISTROVSTVÍ EVROPY V BIKETRIALU

TURISTICKÝ VLÁÈEK DNES JEZDÍ ZDARMA!

ZNOJMEM KROK ZA KROKEM

Projížïka na in-line bruslích a kolobìžkách se èleny Rotary klubu Znojmo. Zájemci z øad 
žákù a studentù mohou získat informace o studiu a pobytu v zahranièí.
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